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Пояснювальна  заПиска

Дисципліна “Загальна соціологічна теорія” є обов’язковою для 
професійної підготовки фахівців соціологічних спеціальностей. Її 
завдання — розкрити методологічні підходи до вивчення соціальної 
реальності, основних положень загальної соціологічної теорії про 
суспільство, його структури і підструктури, соціальні механізми його 
функціонування та розвитку. 

Дисципліна вивчає специфіку соціологічного знання, його струк-
туру та функції; дає уявлення про місце і роль загальної соціологічної 
теорії, її співвідношення з іншими складовими системи соціологічно-
го знання; формулює принципи соціального пізнання, основні мето-
дологічні підходи до аналізу суспільства; аналізує вихідні поняття со-
ціології: суспільство,  соціальна група, соціальна взаємодія, соціальна 
структура, культура; при аналізі суспільства як цілісності розкриває 
його основні структурні елементи, сфери, інститути, форми, соціаль-
ні механізми.

Структура курсу “Загальна соціологічна теорія” забезпечить по-
дальше поглиблення соціологічних знань, спеціальних соціологічних 
теорій, методології, методики та методів соціологічного досліджен-
ня.

Для успішного засвоєння навчальної дисципліни слід скористати-
ся  вимогами та рекомендаціями, викладеними в організаційно-мето-
дичних матеріалах МАУП. 

За результатами вивчення матеріалу курсу “Загальна соціологічна 
теорія” студенти складають залік/іспит.

Основні навчальні та методичні посібники з курсу наведені у 
списку рекомендованої літератури.

ТемаТичний  План 
дисципліни 

“загальна  соціологічна  Теорія”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

змістовий модуль і. загальна соціологічна теорія 
як концептуальна основа соціологічної науки

1 Місце і роль соціології в системі суспільствознавства
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1 2

2 Система соціологічного знання, її структура та функції

� Науковий статус загальної соціологічної теорії в системі 
соціологічного знання

змістовий модуль іі. Основні методологічні підходи 
до вивчення соціальної реальності, їх пізнавальні 
можливості

� Методологічні основи наукового пізнання суспільства

5 Методологічні стратегії як парадигми теоретичної соціології

6 Сучасні тенденції, проблеми і перспективи розвитку 
соціологічної теорії

змістовий модуль ііі. система категорій загальної 
соціологічної теорії, їх класифікація

7 Суспільство як об’єкт соціологічного аналізу

8 Культура як специфічна форма існування соціального

9 Соціальна структура суспільства, її основні елементи

10 Соціальна стратифікація та мобільність

11 Особистість у системі соціальних зв’язків

12 Девіація та соціальний контроль

1� Соціальні конфлікти

Разом годин: 270

змісТ 
дисципліни 

“загальна  соціологічна  Теорія”

змістовий модуль і.  загальна соціологічна теорія 
як концептуальна основа соціологічної 
науки

Тема 1. місце і роль соціології в системі суспільствознавства
Соціологія як наука: об’єкт і предмет дослідження. Дискусії щодо 

предмета соціології. Соціологія в системі наук про суспільство. 
Література [2; �; 5; 6; 8; 17–21; 26; 27; �2–�5; �7; �0; 70]



5

Тема 2. система соціологічного знання, її структура  
та функції

Специфіка соціологічного знання. Структура системи соціоло-
гічного знання, характеристика її складових. Соціологічна теорія, її 
типи, рівні та способи побудови. Особливості спеціальних соціоло-
гічних теорій. Галузеві соціологічні теорії, їх види, завдання, зв’язок 
з емпіричними дослідженнями.  Соціологічні дослідження як інстру-
мент пізнання соціальної реальності. Взаємодія елементів системи 
соціологічного знання. 

Рівні дослідження: мікро- та макросоціологія. Соціологія як сис-
тема теоретичних та емпіричних знань, рівні соціологічного знання. 
Фундаментальна та прикладна соціологія. Функції соціологічної на-
уки, основні сфери її застосування.

Історія соціології як елемент системи соціологічного знання. Пе-
редмови виникнення соціології Соціологія та протосоціологія.

Література [2; 5; 6; 8; 17–22; 26; 27; �2–�5; �7; �0–�2; ��; 
�6; 58; 6�; 65; 70]

Тема 3. науковий статус загальної соціологічної теорії 
в системі соціологічного знання

Взаємозв’язок загальної соціологічної теорії з іншими структур-
ними компонентами системи соціологічного знання: історією соціо-
логії, спеціальними та галузевими соціологічними теоріями, емпірич-
ними соціологічними дослідженнями.

Структурні компоненти загальної соціологічної теорії. Основні 
принципи загальної соціологічної теорії. Функції соціологічної те-
орії: пояснення, узагальнення, систематизація, структурний аналіз, 
концептуалізація, прогнозування, евристична, інноваційна, ціннісна, 
світоглядна. 

Понятійно-категоріальний апарат соціологічної науки, його роль 
у пізнанні соціального життя. Система соціологічних категорій, їх 
класифікація. 

Література [2; 5–8; 18; 20; 21; 27; �0; �2–�5; �7; �0–�2; �6; 6� ]
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змістовий модуль іі. Основні методологічні підходи 
до вивчення соціальної реальності, 
їх пізнавальні можливості

Тема 4. методологічні основи наукового пізнання суспільства
Соціальне пізнання як напрям наукового пізнання. Основні прин-

ципи наукового пізнання суспільства. 
Поняття наукової теорії. Функції наукової теорії. Структура нау-

кової теорії.
Поняття наукової парадигми як теоретичної стратегії. Методоло-

гічні функції парадигмальних підходів.  Соціологія як поліпарадиг-
мальна наука. Принципи класифікації соціологічних парадигм. Ос-
новні парадигмальні системи сучасної соціологічної теорії.

Література [5; 6; 8; 12; 1�; 16; 20–22; 2�; 28; �2; 
��; �6; �7; �1–��; �6; �8; 57]

Тема 5. методологічні стратегії як парадигми теоретичної 
соціології

Позитивізм як провідний науковий напрям соціології ХІХ ст. За-
гальна характеристика соціологічного позитивізму.

Діалектико-матеріалістичний підхід до аналізу соціальних явищ 
К. Маркса. Соціологізм Е. Дюркгейма. “Розуміюча соціологія” та тео-
рія соціальної дії М. Вебера. 

Структурний функціоналізм Т. Парсонса: загальна теорія дії, сис-
теми дії. Функціоналізм Р. Мертона: функції та дисфункції, явні та 
латентні функції, теорії середнього рівня. 

Соціологічна теорія конфлікту (Р. Дарендорф, Л. Козер, Д. Рекс, 
Р. Коллінз).

Феноменологічна орієнтація в соціології: сутність і завдання. 
(А. Шюц, Г. Гарфінкель, П. Бергер, Т. Лукман).

Теорія соціального обміну (Д. Хоманс, П. Блау). 
Література [1; 5; 6; 8; 11; 12; 1�–16; 2�; 25; 28; �0; �1; ��; ��; �6; 

�2; ��; �6; �8; 52; 5�; 57–60; 6�; 66; 67; 70]
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Тема 6. сучасні тенденції, проблеми і перспективи розвитку 
соціологічної науки

Теоретико-методологічна ситуація в сучасній соціології: тенденції 
та перспективи. Проблема глобалізації в сучасній соціологічній пер-
спективі.

Актуальні проблеми розвитку сучасної соціологічної теорії. Про-
блема теоретичного синтезу в сучасній соціологічній теорії. Перспек-
тиви побудови інтегральної загальносоціологічної теорії (Дж. Рітцер, 
Ю. Хабермас, Е. Гіденс, П. Бурдьє та ін.). Загальна характеристика 
постомерністського дискурсу в соціології

Розвиток соціологічної теорії в Україні на сучасному етапі.
Література [5–8; 1�–16; 21; 2�; 25; �0; �1; ��; �6; �9; ��; 

50; 51; 57; 66; 67; 69; 70]

змістовий модуль ііі.  система категорій загальносоціологічної 
теорії, їх класифікація

Тема 7. суспільство як об’єкт соціологічного аналізу 
Методологічні підходи до аналізу суспільства. Природні основи 

суспільного життя. Сутність поняття “суспільство”, його основні оз-
наки. Основні компоненти суспільства як соціальної системи.  Мік-
ро- та макрорівні соціальної реальності. Традиційне та сучасне сус-
пільство. 

Поняття і структура соціальної дії. Теорія соціальної дії М. Вебера. 
Потреби та інтереси як спонукальні механізми людської діяльності. 
Сутність соціальної взаємодії, її елементи. Соціальна дія та взаємодія: 
співвідношення понять.  Теорії соціальної взаємодії, їх класифікація. 
Форми соціальної взаємодії.  Соціальна взаємодія як обмін. Соціаль-
ний процес та його основні компоненти. Види соціальних процесів. 
Соціальні зміни: поняття і види. Теорії соціальних змін.  Джерела та 
фактори соціальних змін. 

Література [�–6; 9; 10; 18; 26; 27; �0; �2–�5; �7; 
�0; �2; �5; �7–�9; 52; 56; 60; 62; 69; 70; 72]

Тема 8. культура як специфічна форма існування соціального
Культура як механізм засвоєння, передавання, створення і на-

копичення соціального досвіду. Матеріальна та духовна культура.  
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Основні елементи культури: мова, цінності, норми, зразки поведінки. 
Форми, види та рівні культури.

Соціальні норми як регулятори соціальної взаємодії. Функції со-
ціальних норм. Культурний конфлікт.  Соціокультурне середовище. 

Методологічні підходи до аналізу культури. Шляхи впливу куль-
тури на суспільне життя. Соціальні функції культури. Культура та 
цивілізація.

Література [�–6; 10; 17; 18; 26; 27; �0; �2–�5; �7;  
�0; 5�–56; 65; 68; 71]

Тема 9. соціальна структура суспільства, її основні 
елементи 

Поняття соціальної структури суспільства. Інтерпретація соціаль-
ної структури в соціології: основні методологічні підходи. Типологія 
елементів соціальної структури. Соціальні групи, їх ознаки та види. 
Номінальні та реальні соціальні групи. Соціальний статус та соціаль-
на роль. Статусні групи. Рольова напруженість і рольові конфлікти.

Поняття “соціальна організація” в соціології. Організація як скла-
дова соціальної структури суспільства. Типи організацій. Формальні 
та неформальні організації. Бюрократія як специфічний вид соціаль-
них організацій. Теорії організацій (М. Вебер, М.Фуко). Роль і зна-
чення організацій в сучасному суспільстві.

Поняття соціального інституту. Соціальні потреби та соціальні 
інститути. Соціальні інститути як засоби організації, управління та 
регулювання системою суспільних відносин. Ознаки соціального ін-
ституту. Типи соціальних інститутів. Функції та дисфункції соціаль-
них інститутів. Процес інституціоналізації.  

Література [5; 6; 9; 10; 18; 2�; 26; 27; �0; �2–�5; �7; 
�0; �2; �6; 52; 61; 62; 6�; 65]

Тема 10.  соціальна стратифікація та мобільність
Соціальна диференціація та соціальна стратифікація. Класичні та 

сучасні теорії походження нерівності (К. Девіс, В. Мур, Т. Парсонс, 
К. Маркс, П. Блау, М. Вебер та ін). Різноманітність форм соціальної 
стратифікації в суспільстві: соціально-класова, расова, вікова, про-
фесійна та ін. Основні стратифікаційні системи.
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Поняття “клас” в соціології. Класи в інтерпретації К. Маркса і 
М. Вебера. Сучасні уявлення про класи. Концепції та емпіричні по-
казники “середнього класу”. 

Поняття соціальної мобільності. Види соціальної мобільності: 
вертикальна та горизонтальна, внутрішньогенераційна та міжгене-
раційна, структурна та обмінна. Канали вертикальної соціальної мо-
більності. Наслідки соціальної мобільності для індивідів, груп, сус-
пільства. Методи вивчення соціальної мобільності. 

Стратифікація та мобільність у сучасному суспільстві. Соціальна 
структура сучасного українського суспільства і тенденції її розвитку.

Література [5; 6; 9; 10; 18; 2�; 26; 27; �0; �2–�5; �7; 
�0; �6; 52; 61; 6�; 65; 70]

Тема 11.  особистість у системі соціальних зв’язків 
Соціологічний підхід до проблеми особистості та основні напрями 

її дослідження. Соціологічні концепції особистості: марксистська, ро-
льова, диспозиційна. Структура особистості як соціологічна пробле-
ма. Рольова структура особистості та рольові конфлікти. 

Особистість і соціальне середовище. Функції соціального мікро-
середовища особистості. Механізми взаємодії особистості та соціаль-
них спільнот: соціалізація, адаптація, соціальний контроль.

Сутність процесу соціалізації та основні його етапи. Механізми 
соціалізації. Агенти та інститути соціалізації. Десоціалізація та ре-
соціалізація. Проблеми взаємовідносин особистості та суспільства. 
Особистість і суспільство у перехідний період. 

Література [�–6; 10; 17; 18; 26; 27; �0; �2–�5; �7; �0; �7; 
�8; 52; 5�–56; 58]

Тема 12.  Девіація та соціальний контроль
Поняття “норми” та “патології”. Девіантна поведінка, її сутність. 

Девіантна та делінквентна поведінки. Причини девіації (біологічне, 
психологічне та соціологічне пояснення). Теорія аномії (Е. Дюрк-
гейм, Р. Мертон). Основні теорії та концепції девіації. Типи девіацій. 
Колективні форми девіації. Перехід відхилення в норму і норми — у 
відхилення.

Поняття соціального контролю. Способи реалізації соціального 
контролю у групі та суспільстві. Види соціального контролю. Фун-
кції соціального контролю. Формальний і неформальний контроль. 
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Самоконтроль. Соціальні норми та норми права, їх функції. Норми 
права і норми моралі.  Соціальні санкції, їх види. 

Література [5; 6; 10; 17; 18; 26; 27; �0; �2–�5; �7;  
�0; ��; 5�; 58; 59]

Тема 13.  соціальні конфлікти і шляхи їх вирішення
Соціальний конфлікт, його сутність. Основні соціологічні тео-

рії конфлікту: марксистська, теорія конфліктного функціоналізму, 
структурно-функціональні теорії, діалектична теорія. Сучасна конф-
ліктологічна парадигма. 

Класифікація соціальних конфліктів. Структура конфлікту, 
взаємозв’язок між її елементами. Рівні соціальних конфліктів: між-
особистісний, міжгруповий, соцієтальний. Суб’єкти соціальних кон-
фліктів. Природа соціального конфлікту. Причини виникнення кон-
флікту і шляхи їх подолання. Способи, стилі поведінки в конфлікті. 
Динаміка соціальних конфліктів.

Література [�–6; 10; 17; 18; 26; 27; �0; �2–�5; �7; �8; 
�0; �2; �5; �7; 5�; 56; 58; 62]

Теми  конТрольних  робіТ

 1. Структура соціологічного знання.
 2. Сучасні дискусії про предмет соціології.
 �. Специфіка соціологічного знання.
 �. Мікро- і мікросоціологія.
 5. Об’єктивістські та суб’єктивістські підходи до аналізу соціальної 

реальності: порівняльна характеристика.
 6. Сучасна західна соціологія: багатоманітність концепцій соціоло-

гічних вчень.
 7. Роль соціології в соціальному реформуванні українського сус-

пільства.
 8. Суспільство як соціальна система.
 9. Проблема типізації сучасних суспільств.
 10. Соціальна взаємодія як основа соціального життя.
 11. Соціальні зміни: сутність, види чинники.
 12. Місце і роль культури у соціальному житті.
 1�. Форми, види та рівні культури.
 1�. Культура та цивілізація.
 15. Проблеми соціалізації особистості в сучасному суспільстві.
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 16. Динаміка змін соціальних цінностей в сучасному українському 
суспільстві.

 17. Соціальна структура суспільства як соціальна система.
 18. Соціально-структурні засади індивідуальної поведінки.
 19. Взаємодія особистості та соціальної групи. 
 20. Основні стратифікаційні моделі сучасного суспільства.
 21. Класичні та сучасні концепції походження нерівності.
 22. Соціальна нерівність, її природа і прояви в суспільствах різного 

типу.
 2�. П.Сорокін про “канали соціальної циркуляції”.
 2�. Соціальні інститути в системі соціальних зв’язків.
 25. Функції та дисфункції соціальних інститутів у сучасному ук-

раїнському суспільстві.
 26. Прояви аномії в сучасній Україні.
 27. Маргінальні групи в соціальній структурі українського суспільс-

тва.
 28. Девіантна поведінка молоді: причини, особливості.
 29. Соціальний контроль: поняття, види, функції.
 �0. Соціальні конфлікти: сутність, теорії та шляхи розв’язання.

ПиТання  Для  самоконТролю

 1. Соціологія як наука, її об’єкт і предмет. 
 2. Співвідношення соціології з іншими науками про суспільство.
 �. Основні функції соціології в суспільстві, їх взаємозв’язок.
 �. Структура соціологічного знання, характеристика його основних 

елементів.
 5. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії, їх місце та роль у сис-

темі соціологічного знання.
 6. Особливості спеціальних соціологічних теорій, їх класифікація.
 7. Галузеві соціологічні теорії, їх види.
 8. Поняття та функції наукової теорії.
 9. Загальна соціологічна теорія як методологічна основа побудови   

галузевих і спеціальних соціологічних теорій.
 10. Основні принципи концептуальної організації загальної соціоло-

гічної теорії.
 11. Структурні компоненти загальної соціологічної теорії.
 12. Функції загальної соціологічної теорії.
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 1�. Взаємозв’язок і взаємодія елементів системи соціологічного знан-
ня.

 1�. Соціологія як система теоретичних та емпіричних знань.
 15. Рівні дослідження: мікро- і макросоціологія. 
 16. Понятійно-категоріальний апарат загальної соціологічної теорії: 

структура та особливості.
 17. Передумови виникнення соціологічної науки.
 18. Поняття протосоціологічного знання, основні етапи його розвит-

ку.
 19. Характеристика основних етапів становлення та розвитку соціо-

логії як науки.
 20. Соціологічний позитивізм як чинник концептуалізації та розвит-

ку загальної соціологічної теорії.
 21. Соціологічна концепція О. Конта: соціальна статика та соціальна 

динаміка.
 22. Еволюціонізм Г. Спенсера.
 2�. Економічний детермінізм як основа соціологічної концепції 

К. Маркса.
 2�. Сутність концепції соціологізму Е. Дюркгейма.
 25. Концепція “розуміючої соціології” М. Вебера.
 26. Загальна характеристика теорії конфлікту.
 27. Основні принципи структурно-функціонального аналізу в соціо-

логії.
 28. Функціоналізм Р. Мертона: поняття функцій та дисфункцій, яв-

них і латентних функцій, теорій середнього рівня.
 29. Сутність теорії обміну (Дж. Хоманс, П. Блау).
 �0. Феноменологічна орієнтація в соціології.
 �1. Поняття парадигми. 
 �2. Види соціологічних парадигм.
 ��. Феномен мультипарадигматизму в сучасній соціологічній теорії.
 ��. Перспективи побудови інтегрованої соціологічної теорії.
 �5. Актуальні проблеми розвитку сучасної соціологічної теорії.
 �6. Постмодерністська соціальна теорія.
 �7. Природа і суспільство як специфічні системи.
 �8. Природні основи суспільного життя.
 �9. Поняття суспільства, його ознаки.
 �0. Структурні та динамічні елементи суспільства як соціальної сис-

теми.
 �1. Методологічні підходи до аналізу суспільства.
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 �2. Поняття та структура соціальної дії.
 ��. Сутність теорії “соціальної дії” М. Вебера.
 ��. Сутність та види соціальної взаємодії.
 �5. Соціальні процеси, їх сутність і типологія.
 �6. Поняття соціальних змін, їх види.
 �7. Джерела та фактори соціальних змін.
 �8. Тенденція глобалізації суспільства як соціологічна проблема.
 �9. Сутність поняття культури, її внутрішня структура.
 50. Культура як специфічна форма людської життєдіяльності. Ма-

теріальна та духовна культура.
 51. Культура та цивілізація.
 52. Форми, види та рівні культури.
 5�. Соціальні функції культури.
 5�. Сутність процесу соціалізації, його основні етапи.
 55. Агенти та інститути соціалізації.
 56. Співвідношення понять “соціалізація”, “ресоціалізація”, “соціаль-

на адаптація”.
 57. Особистість і суспільство в перехідний період.
 58. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин.
 59. Соціальна структура суспільства, її основні елементи.
 60. Поняття соціальної групи, види соціальних груп.
 61. Соціальні групи та соціальні категорії.
 62. Співвідношення понять “соціальний статус” і “соціальна роль”.
 6�. Поняття та види рольових конфліктів.
 6�. Поняття “клас” у соціології.
 65. Концепція соціального класу К. Маркса.
 66. Сутність соціальної стратифікації, її основні виміри.
 67. Структурно-функціональна модель соціальної стратифікації. 

(К. Девіс, В. Мур). 
 68. Історичні типи соціальної стратифікації.
 69. Основні стратифікаційні виміри М. Вебера.
 70. Поняття соціального інституту. 
 71. Соціальні потреби та соціальні інститути.
 72. Типи соціальних інститутів, їх значення у житті суспільства.
 7�. Функції та дисфункції соціальних інститутів.
 7�. Сутність поняття “соціальна організація”, її основні ознаки. 
 75. Типи соціальних організацій та їх роль в суспільстві.
 76. Основні елементи соціальної організації.
 77. Теорія бюрократії М. Вебера.
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 78. Сутність поняття “соціальна мобільність”, її типи.
 79. Канали вертикальної соціальної мобільності.
 80. Сутність процесу маргіналізації.
 81. Поняття девіантної поведінки, її види.
 82. Соціологічний зміст поняття “аномія”.
 8�. Соціологічні теорії аномії (Е. Дюркгейм, Р. Мертон).
 8�. Сутність поняття соціальний контроль,  його функції.
 85. Види соціального контролю. Формальний та неформальний кон-

троль.
 86. Поняття соціальних санкцій, види санкцій.
 87. Поняття соціального конфлікту, види конфліктів.
 88. Структура соціального конфлікту.
 89. Природа соціальних конфліктів та основні способи їх вирішен-

ня.
 90. Функції соціальних конфліктів у суспільстві.
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